URZĄD MI EJ S KI
w Jedwabiłem
ul, Żwirki i Wigury 3
i 8-420 Jedwabne

Jedwabne, dnia 04 lutego 2020 roku
BIOŚ.6220.2.2020.A.K

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania
że w związku z wezwaniem nr NZ.4461.7.2020 z dnia 29.01.2020 r. (data wpływu: 30.01.2020 r.)
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży do uzupełnienia karty informacyjnej
przedsięwzięcia i złożonym w dniu 03.02.2020 r. przez Pana Jarosława Koszykowskiego
uzupełnieniem
oraz zmianami
do
karty
informacyjnej
przedsięwzięcia
pismem
B10Ś.6220.2.2020.A.K z dnia 04 lutego 2020 r. organ prowadzący postępowanie w odpowiedzi na
ww. wezwanie przesłał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży
uzupełnienia do karty informacyjnej wraz z złożonymi zmianami oraz ponownie wystąpił do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w
Łomży i Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie przesyłając złożone w trakcie postępowania administracyjnego uzupełnienie/zmiany w celu
uzyskania stanowiska ww. organów co do wydanych już opinii.
Jednocześnie informuje się, że w toku prowadzonego postępowania Pan Jarosław Koszykowski wraz
ze zmianami do karty informacyjnej przedsięwzięcia zawnioskował o zmianę nazwy planowanego
przedsięwzięcia z: „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
stodoły na budynek inwentarski wraz z zwiększeniem obsady bydła mlecznego o 30 DJP w
systemie utrzymania mieszanym oraz budową płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę na
części działki o numerze ewid. 64/2 we wsi Kuczę Wielkie, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj.
podlaskie”,
na: „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stodoły na
budynek inwentarski wraz z zwiększeniem obsady bydła mlecznego o 27 DJP (docelowa obsada
w gospodarstwie 94 DJP) w systemie utrzymania mieszanym oraz budową płyty obornikowej o
powierzchni 100 m2 ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 15 m3 na części działki o num- rze
ewid. 64/2 we wsi Kuczę Wielkie, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.
Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 2081 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny
zwyczajowo przyjęty sposób.
Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami
sprawy znajdującymi się w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3,
pok. nr 22 w godzinach 7.30 - 15. 30.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez umieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne oraz w miejscowości
Kuczę Wielkie.
Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 04 lutego 2020 r. na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - www.jedwabne.powiatlomzynski.pl.
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